
  Active Ambition Elegance 
Laurin & 
Klement 

Benzīna dzinēji 
1.2 TSI MAN 5 
63 kW (85 zs) // EU 6** // 4,8 l/100 km* // CO2 113 g/km € 15 000 
1.0 TSI MAN 6 
85 kW (115 zs) // EU 6** // 4,8 l/100 km* // CO2 109 g/km € 15 850 € 17 550 
1.0 TSI DSG 7 
85 kW (115 zs) // EU 6** // 4,7 l/100 km* // CO2 106 g/km € 17 250 € 18 950 
1.4 TSI MAN 6 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 5,2 l/100 km* // CO2 120 g/km € 18 550 € 21 050 
1.4 TSI DSG 7 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 4,9 l/100 km* // CO2 113 g/km € 19 950 € 22 450 € 24 950 
1.5 TSI MAN 6 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 4,9 l/100 km* // CO2 112 g/km € 18 950 € 21 450 
1.8 TSI DSG 7 
132 kW (180 zs) // EU 6** // 5,8 l/100 km* // CO2 133 g/km € 20 850 € 23 350 € 25 850 
1.8 TSI DSG 6 4x4 
132 kW (180 zs) // EU 6** // 6,6 l/100 km* // CO2 153 g/km € 28 050 

Dīzeļdzinēji 
1.6 TDI MAN 5 
66 kW (90 zs) // EU 6** // 4,0 l/100 km* // CO2 105 g/km € 17 850 € 19 550 
1.6 TDI MAN 5 
85 kW (115 zs) // EU 6** // 4,0 l/100 km* // CO2 105 g/km € 20 250 
1.6 TDI DSG 7 
85 kW (115 zs) // EU 6** // 3,9 l/100 km* // CO2 102 g/km € 21 650 
2.0 TDI MAN 6 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 4,3 l/100 km* // CO2 112 g/km € 21 250 € 23 750 
2.0 TDI DSG 7 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 4,5 l/100 km* // CO2 118 g/km € 25 150 € 27 650 
2.0 TDI DSG 6 4x4 
135 kW (184 zs) // EU 6** // 4,9 l/100 km* // CO2 129 g/km € 30 850 

* kombinētais degvielas patēriņš 
** dzinēja emisijas norma 

TSI - benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu 
TDI - turbo dīzeļdzinējs ar augstspiediena degvielas iesmidzināšanu 

MAN – mehāniskā ātrumkārba 
DSG – divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija 
4x4 – pilnpiedziņas sistēma ar elektrohidraulisko sajūgu. Normālos ceļa 
apstākļos automašīnas piedziņa tiek nodrošināta ar priekšējo asi 

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. 
Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Kontaktinformācija: Green Motors SIA, T +371 67 115 600 info@greenmotors.lv, www.greenmotors.lv 

ŠKODA OCTAVIA CENAS 

PRECIZITĀTE JEBKURĀ DETAĻĀ 
JAUNĀ ŠKODA OCTAVIA 

Cena sākot no: 
€ 15 000 

http://www.auto100.lv
mailto:info@greenmotors.lv
http://www.greenmotors.lv/


  Active Ambition Elegance 
Laurin & 
Klement 

Benzīna dzinēji 
1.2 TSI MAN 5 
63 kW (85 zs) // EU 6** // 4,8 l/100 km* // CO2 113 g/km € 15 900 
1.0 TSI MAN 6 
85 kW (115 zs) // EU 6** // 4,8 l/100 km* // CO2 109 g/km € 16 750 € 18 450 
1.0 TSI DSG 7 
85 kW (115 zs) // EU 6** // 4,7 l/100 km* // CO2 106 g/km € 18 150 € 19 850 
1.4 TSI MAN 6 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 5,2 l/100 km* // CO2 120 g/km € 19 450 € 21 950 
1.4 TSI DSG 7 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 4,9 l/100 km* // CO2 113 g/km € 20 850 € 23 350 € 25 850 
1.5 TSI MAN 6 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 5,0 l/100 km* // CO2 114 g/km € 19 850 € 22 350 
1.8 TSI DSG 7 
132 kW (180 zs) // EU 6** // 5,8 l/100 km* // CO2 133 g/km € 21 750 € 24 250 € 26 750 

Dīzeļdzinēji 
1.6 TDI MAN 5 
66 kW (90 zs) // EU 6** // 4,0 l/100 km* // CO2 105 g/km € 18 750 € 20 450 
1.6 TDI MAN 5 
85 kW (115 zs) // EU 6** // 4,0 l/100 km* // CO2 105 g/km € 21 150 
1.6 TDI DSG 7 
85 kW (115 zs) // EU 6** // 3,9 l/100 km* // CO2 102 g/km € 22 550 
2.0 TDI MAN 6 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 4,3 l/100 km* // CO2 112 g/km € 22 150 € 24 650 
2.0 TDI DSG 7 
110 kW (150 zs) // EU 6** // 4,5 l/100 km* // CO2 118 g/km € 26 050 € 28 550 

*  kombinētais degvielas patēriņš 
** dzinēja emisijas norma 

TSI - benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu 
TDI - turbo dīzeļdzinējs ar augstspiediena degvielas iesmidzināšanu 

MAN – mehāniskā ātrumkārba 
DSG – divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija 
4x4 – pilnpiedziņas sistēma ar elektrohidraulisko sajūgu. Normālos ceļa 
apstākļos automašīnas piedziņa tiek nodrošināta ar priekšējo asi 

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. 
Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

ŠKODA OCTAVIA COMBI CENAS 

TELPA UN KOMFORTS VISAM, 
KO SPĒJ IEDOMĀTIES 

JAUNĀ ŠKODA OCTAVIA COMBI 

Cena sākot no: 
€ 15 900 

http://www.auto100.lv


  Kods Active Ambition Elegance 
Laurin & 
Klement 

Krāsa  
Standarta virsbūves krāsa: Energy Blue Z5Z5     - 

Nemetāliskā virsbūves krāsa: Candy White 9P9P ERI € 130 € 130 € 130 € 130 

Corrida Red 8T8T 

Speciālā nemetāliskā virsbūves krāsa: Laser White J3J3 ERI2 € 260 € 260 € 260 € 260 

Metāliskā vai perlamutra virsbūves krāsa: Moon White 2Y2Y MET € 390 € 390 € 390 € 390 

Brilliant Silver 8E8E 

Cappuccino Beige 4K4K  

Denim Blue G0G0  

Race Blue 8X8X 

Quartz Grey F6F6 

Maple Brown 4Q4Q  

Black Magic Pearl 1Z1Z 

Premium metāliskā virsbūves krāsa: Velvet Red K1K1 PREM 
COLOR 

€ 800 € 800 € 800 € 800 

Paint Box individuālā krāsa – vairāk nekā 50 krāsu izvēle. Plašāku informāciju jautāt pārdevējam XTR € 670 € 670 € 670 € 670 

Dizains un interjers 

Jumta reliņi melnā krāsā. Pieejami tikai Combi PG0     

Jumta reliņi sudraba krāsā. Pieejami tikai Combi PG1 - € 140 € 140 € 140 

Melna auduma sēdekļu apdare, pelēka griestu apdare, melns priekšējais panelis un grīda  - - - 
Melna vai brūna auduma sēdekļu apdare, pelēka griestu apdare, melns priekšējais panelis un 
grīda -  - - 
SATIN BLACK interjers - melna auduma sēdekļu apdare, pelēka griestu apdare, melns priekšējais 
panelis un grīda / STONE BEIGE interjers - bēša auduma sēdekļu apdare, bēša griestu apdare, 
melns/bēšs priekšējais panelis un melna grīda - -  - 
NATIVE BROWN interjers - tumši brūna ādas/alkantaras sēdekļu apdare, bēša griestu apdare, brūns 
priekšējais panelis un melna grīda - - -  
Alcantara/ādas salona apdare. Nav pieejams ar DYNAMIC sporta pakotni WBC PLA - - € 1 220 - 
Ādas salona apdare. Nav pieejams ar DYNAMIC sporta pakotni WBC PLB - - € 1 450 - 
Mākslīgās ādas apdare priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurei. Tikai kopā ar melnu interjera apdari 
(HA). Nevar ar DYNAMIC sporta paketi WBC PLC - - € 20 - 
Mākslīgās ādas apdare priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurei. Tikai kopā ar melnu interjera apdari 
(HA). Nevar ar DYNAMIC sporta paketi WBC, atlokāmiem galdiņiem 1U9 un pusādas salona apdari 
PLE PLD - € 20 - - 
Auduma/ādas salona apdare. Nav pieejams ar DYNAMIC sporta pakotni WBC, atlokāmiem 
galdiņiem 1U9 un mākslīgās ādas atzveltņu aizmugures apdari PLD PLE - € 700 € 700 - 
Tekstila grīdas paklāji 0TD € 40 € 40  - 
Tekstila grīdas paklāji ar tumši pelēkām dekoratīvajām vīlēm - - -  
Priekšējās sliekšņu uzlikas ar L&K logo - - -  
Durvju iekšējo rokturu izgaismošana - - -  
Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju. Combi virsbūvei iekļauts standartā 8M1 € 90 € 90 € 90 € 90 

Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi melnā krāsā  - - - 
Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā -    
Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FF     
Hromēts radiatora restes ietvars     
Hromētas logu līstes 4ZG -    
Hromēta līste priekšējā bampera lejasdaļā - -   
Mehāniski regulējams vadītāja sēdekļa augstums  - - - 

Mehāniski regulējams priekšējo sēdekļu augstums un regulējams atzveltnes izliekums PK2 -    

ŠKODA OCTAVIA APRĪKOJUMS 



Diski un riepas 
15

" 

Tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām un vasaras riepām 195/65 R15  - - - 

16
" 

Tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām TEKTON un vasaras riepām 205/55 R16 PJ9 € 290 - - - 

Vieglmetāla diski ALCATRAS ar vasaras riepām 205/55 R16 PJ0 € 720  - - 

Vieglmetāla diski ILIAS ar vasaras riepām 205/55 R16 PJ1 - € 0 - - 

17
" 

Vieglmetāla diski TRIUS ar vasaras riepām 225/45 R17 PJ3 - € 290  - 

Vieglmetāla diski DENOM ar vasaras riepām 225/45 R17 PJ2 - € 290 € 0 - 

Vieglmetāla diski TRIUS BLACK ar vasaras riepām 225/45 R17 PCR - € 390 € 100 - 

18
" 

Vieglmetāla diski TURBINE ANTHRACITE ar vasaras riepām 225/40 R18 - - -  

Vieglmetāla diski TURBINE ar vasaras riepām 225/40 R18 PXB - - - € 0

Vieglmetāla diski ALARIS ar vasaras riepām 225/40 R18 PJ4 - € 630 € 340 - 

Vieglmetāla diski GOLUS ar vasaras riepām 225/40 R18 PJ5 - € 630 € 340 - 
Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku. ELEGANCE un L&K - kompaktais rezerves ritenis PJB     

Drošība un vadītāja palīgsistēmas 
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja bremzēšanas 
kontroli MSR, pretbuksēšanas sistēmu ASR, piekabes stabilitātes kontroli TSA, elektronisko 
diferenciāļa bloķēšanu XDS+, EDS, EDL, atkārtotas sadursmes novēršanas sistēmu MKB, hidraulisko 
bremžu asistentu HBA, stūrēšanas palīgsistēmu DSR, elektronisko bremžu spēka sadales sistēmu 
EBD, elektronisko bremzēšanas stabilitātes sistēmu ESBS, riepu spiediena kontrole TPM. Uzzini 
vairāk! PFA     
Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu     
Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem un drošības spilvenu aizkari PE3     
Sānu drošības spilveni aizmugurē PE4 € 290    
Vadītāja ceļgalu drošības spilvens 4UP     
Trīspunktu drošības jostas visiem sēdekļiem ar vizuālu un akustisku brīdinājumu par 
nepiesprādzētām drošības jostām     
Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem     
HILL HOLD CONTROL - braukšanas uzsākšanas asistents ar pretripošanas funkciju atpakaļgaitā. 
Standartā ar DSG pārnesumkārbu UG1 € 70 € 70 € 70  
CREW PROTECT ASSIST - proaktīvā aizsardzības sistēma ar avārijas bremzēšanu, priekšējo drošības 
jostu priekšlaicīgu spriegošanu, logu un lūkas automātisku aizvēršanu.         
Active versiju komplektēt ar aizmugurējiem sānu drošības spilveniem PE4 7W1 € 150 € 150 € 150 € 150

DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma PKH € 50 € 50 € 50 € 50

LED dienas gaitas gaismas     
Priekšējie miglas lukturi PW1 € 180  - - 
Priekšējie miglas lukturi ar līkumu izgaismošanas funkciju PW2 € 280 € 110   
LED aizmugures lukturi 8SK    - 
LED aizmugures lukturi un papildus LED pakotne 8SP - € 130 € 130  
Full-LED priekšējie lukturi ar ADAPTIVE FRONTLIGHT SYSYTEM funkciju - automātiskā lukturu 
augstuma regulēšana atkarībā no braukšanas ātruma. Pieejams ar LIGHT AND RAIN ASSIST - PWE PK9 - € 850   
LIGHT AND RAIN ASSIST ar lietus sensoru - gaismu asistents ar COMING/LEAVING HOME, 
TUNNEL LIGHT un DAY LIGHT funkciju. Pieejams ar automātiski aptumšojošos atpakaļskata spoguli 
4L6 PWE - € 185   
Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma PK5     
Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas 9T1     

Uzzini vairāk! 

https://goo.gl/o3QLyj
https://goo.gl/3PpFzL
https://goo.gl/3PpFzL
https://goo.gl/FnwQxe
https://goo.gl/FnwQxe


Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību PDA     
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā     
ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklī 3G2 € 30 € 30 € 30 € 30

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs     
Elektroniskais imobilaizers     
Papildus bremžu signāls aizmugurējā stiklā     

Stūres 

Trīsspieķu ādas stūre un ādas apdare ātrumpārslēgam un stāvbremzes rokturim PLW € 215  - - 
Trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. Pieejama ar brīvroku sistēmu - 
PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8. Nav pieejams ar kruīza kontroli - 8T6/PSC/PSH PL5 - € 120   
Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. Pieejama ar brīvroku 
sistēmu - PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8. Nav pieejama ar kruīza kontroli - 8T6/PSC/PSH PLU - € 240 € 140 - 
Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, radio un 
telefona vadību. Pieejama ar brīvroku sistēmu - PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8 PLX - € 320 € 220 - 
Trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, radio un telefona 
vadību. Pieejama ar brīvroku sistēmu -  PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8 PLL - € 210 € 100 € 100
Apsildāma trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. Pieejama ar brīvroku 
sistēmu - PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8, kruīza kontroli - 8T6/PSC/PSH PL6 - € 250 € 120 € 120
Apsildāma trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, radio un 
telefona vadību. Pieejama ar brīvroku sistēmu - PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8, kruīza 
kontroli - 8T6/PSC/PSH PL7 - € 330 € 210 € 210

Komforts un funkcionalitāte 

Centrālā atslēga ar tālvadību PDC     
KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas sistēma. 
Komplektēt ar stāvvietā novietošanās sensoriem 7X1/7X2/7X5/8A8/8A9 PDD - € 370 € 370  
Stūres augstuma un dziļuma regulācija     
Ātrumpārslēga un stāvbremzes roktura ādas apdare -    
Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi     
Elektriski nolokāmi sānu atpakaļskata spoguļi ar iekāpšanas laukuma apgaismojumu PW3 - € 50  - 
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar automātisko aptumšošanos un iekāpšanas laukuma 
apgaismojumu. Pieejams ar salona atpakaļskata spoguli 4L6 PW4 - € 150 € 100 - 
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar automātisko aptumšošanos un atmiņas funkciju, iekāpšanas 
laukuma apgaismojumu. Komplektēt salona atpakaļskata spoguli 4L6 un elektriski regulējamiem 
sēdekļiem - PWA/PWC PW5 - - € 50  
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos. Pieejams ar LIGHT AND RAIN ASSIST 
- PWE vai klimata kontroli - PHB 4L6 - € 60 € 60  
Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs PH4     
Siltumizolējoši un 5% tonēti sānu un aizmugurējais stikls PH1     
SUNSET - papildus aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla tonējums 35% PH7 € 140 € 140 € 140 € 140

CLIMATIC gaisa kondicionieris ar cimdu nodalījuma dzesēšanas funkciju PHE   - - 
CLIMATRONIC 2-zonu klimata kontrole - gaisa kondicionieris ar elektronisku vadību, kombinētu 
putekļu un putekšņu filtru, mitruma sensoru, automātisku recirkulāciju un cimdu nodalījuma 
dzesēšanas funkciju PHB - € 460   
Elektriski regulējama stikla lūka. Nav pieejama Combi un ar briļļu turētāju 7N2 PH9 - € 910 € 910 € 910

Elektriski regulējama panorāmas stikla lūka Combi virsbūvei. Nav pieejama ar briļļu turētāju 7N2 PH8 - € 990 € 990 € 990

Kruīza kontrole 8T2 € 170    
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER. Pieejams tikai ar multifunkcionālo stūri 
PL6/PL7 8T6 - € 40 € 40 € 40
AUTO LIGHT ASSIST - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana. Pieejams ar automātiski 
aptumšojošos salona atpakaļskata spoguli 4L6 un LIGHT AND RAIN ASSIST - PWE 8G1 - € 180 € 180 € 180
FRONT ASSIST - satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas un 
bremzēšanas funkciju. PEDESTRIAN MONITOR - gājēju uzraudzības un aizsardzības sistēma ar 
darbības diapazonu 10 - 60 km/h. Pieejams ar info sistēmu MAXI DOT - 9S5/9S6 un priekšējiem 
miglas lukturiem - PW1/PW2/PW9 PSI € 280 € 280 € 280 € 280
ADPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole diapazonam līdz 160 km/h ar FRONT ASSIST 
un PEDESTRIAN MONITOR. Nav pieejams 1.2TS/63kW un 1.6TDI/66kW dzinējiem. Pieejams ar 
multifunkcionālo sūri PL5/PLU/PLX/PLL PSB - € 550 € 550 € 550
ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 160 km/h ar 
FRONT ASSIST, PEDESTRIAN MONITOR un ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER. Nav pieejams 
1.2TS/63kW un 1.6TDI/66kW dzinējiem. Pieejams ar multifunkcionālo sūri PL6/PL7 PSC - € 590 € 590 € 590
ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 210 km/h ar 
FRONT ASSIST, PEDESTRIAN MONITOR. Nav pieejams 1.2TS/63kW un 1.6TDI/66kW dzinējiem. 
Pieejams ar multifunkcionālo sūri PL5/PLU/PLX/PLL PSE - € 870 € 870 € 870
ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 210 km/h ar 
FRONT ASSIST, PEDESTRIAN MONITOR un ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER. Nav pieejams 
1.2TS/63kW un 1.6TDI/66kW dzinējiem. Pieejams ar multifunkcionālo sūri PL6/PL7 PSH - € 910 € 910 € 910
LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents un salona atpakaļskata spoguli ar automātisko 
aptumšošanos - 4L6. Pieejams ar LIGHT AND RAIN ASSIST - PWE PWH - € 420 € 420 € 360



BLIND SPOT DETECT - aklās zonas uzraudzības asistents. REAR TRAFFIC ALERT - no stāvvietas 
atpakaļgaitā izbraukšanas asistents. Pieejams ar sānu spoguļiem - PW4/PW5 PWL - € 360 € 360 € 360
LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents. BLIND SPOT DETECT - aklās zonas 
uzraudzības asistents. REAR TRAFFIC ALERT - no stāvvietas atpakaļgaitā izbraukšanas asistents. 
Pieejams ar sānu spoguļiem - PW4/PW5 PWJ - € 720 € 720 € 720
DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēle un atslēgu personalizēšanas funkcija ar 3 atslēgu 
komplektu. Nav pieejams 1.0TSI/85kW, 1.2TSI/63kW un G-TEC dzinējiem PFC - € 130 € 130 € 130
PERFORMANCE MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma, PERFORMANCE SOUND 
GENERATOR - sportiskas braukšanas skaņas ģenerators PFD - - - - 
DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma ar OFF-ROAD funkciju PFE - - - - 
DYNAMIC CHASSIS CONTROL - adaptīvā piekare, iekļaujot DRIVING MODE SELECT - braukšanas 
režīma izvēles sistēmu. Nav pieejams ar 1.0TSI/85kW, 1.2TSI/63kW, 1.6TDI/66kW, 85kW dzinējiem 
un pakotni sliktiem ceļiem PK4, kā arī sporta piekari PKX PFG - € 950 € 950 € 950
DYNAMIC CHASSIS CONTROL - adaptīvā piekare, iekļaujot PERFORMANCE MODE SELECTION - 
braukšanas režīma izvēles sistēmu, PERFORMANCE SOUND GENERATOR - sportiskas braukšanas 
skaņas ģeneratoru. PFH - - - - 
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori. Komplektēt ar info sistēmu MAXI DOT - 9S5/9S6 7X1 € 330 € 330 € 330 - 
Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori. Komplektēt ar info sistēmu MAXI DOT - 
9S5/9S6 7X2 € 630 € 630 € 630  
PARK ASSIST - stāvvietā novietošanas asistents ar priekšējiem un aizmugurējiem sensoriem. 
Komplektēt ar radio vai navigācijas sistēmu RAC/PNC/PNE 7X5 - € 940 € 940 € 310
Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori ar TRAILER ASSIST - piekabes 
manevrēšanas palīgsistēma. Komplektēt ar radio vai navigācijas sistēmu RAC/PNC/PNE, atpakaļskata 
kameru KA2 un sakabes āķi PK0 8A8 - € 890 € 890 - 
PARK ASSIST - stāvvietā novietošanas asistents ar priekšējiem un aizmugurējiem sensoriem, 
TRAILER ASSIST - piekabes manevrēšanas palīgsistēma. Komplektēt ar radio vai navigācijas sistēmu 
RAC/PNC/PNE, atpakaļskata kameru KA2 un sakabes āķi PK0 8A9 - € 1 200 € 1 200 - 
Atpakaļskata kamera ar mazgāšanas sistēmu. Pieejama ar stāvvietā novietošanas sensoriem - 
7X1/7X2/7X5/8A8/8A9, radio vai navigācijas sistēmām - RAC/PNC/PNE un aizmugurējā stikla tīrītāju 
8M1 KA2 - € 360 € 360 € 360

Elektriska bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana. Pieejams tikai Combi 4E7 € 350 € 350 € 350 € 350
Apsildāms vējstikls. Nav pieejams 1.0TSI/85kW dzinējam. Ambition aprīkojuma līmenim pieejams 
tikai ar klimata kontroli PHB vai gaismu asistentu PWE PH5 - € 190 € 190 € 190

Papildus elektriskais gaisa sildītājs TDI dzinējiem 7E6     
Autonomā apsildes sistēma ar tālvadību. TDI dzinējiem no komplektācijas izslēdz papildus gaisa 
sildītāju 7E6 PHC - € 890 € 890 € 890

Priekšējo sēdekļu apsilde PW0    - 
Priekšējo un otrās sēdrindas ārējo sēdekļu apsilde. Pieejama ar 2 USB lādētāja pieslēgvietām 
aizmugurē PKR. Komplektēt ar Radio BOLERO - RAC vai navigācijas sistēmu PNC/PNE PW7 - € 160 € 160  
Apsildāms aizmugurējais stikls     
Noņemams sakabes āķis PK0 € 520 € 520 € 520 € 520

Automašīnas apakšas plastikāta papildus aizsargs. Nav iespējams ar pakotni sliktiem ceļiem PK4 1SL € 50 € 50 € 50 € 50
Sporta piekare ar klīrensu 125mm. Nav pieejams 1.2TSI/63kW dzinējiem, kā arī 4X4 un 1.0TSI/85 
MAN6. Nav pieejams ar pakotni sliktiem ceļiem PK4 un adaptīvo piekari PFG PKX - € 150 € 150 € 150
Pakotne sliktiem ceļiem - automašīnas apakšas plastikāta papildus aizsargs, pastiprināta piekare, 
palielināts klīrenss: 155 mm; 4x4 - 154 mm. Nav pieejama 1.2TSI/63kW dzinējiem. Nav pieejama ar 18" 
diskiem un adaptīvo piekari PFG PK4 € 160 € 160 € 160 - 
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju. Pieejams ar sānu spoguļiem PW5, 
salona atpakaļskata spoguli 4L6 un izgaismojumu kāju zonā 6T2 PWA - - € 500  
Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim. Pieejams ar sānu 
spoguļiem PW5, salona atpakaļskata spoguli 4L6 un izgaismojumu kāju zonā 6T2 PWC - - € 880 € 380
DYNAMIC sporta pakotne - sporta priekšējie sēdekļi, sliekšņu uzlikas, īpaša salona apdare. Pieejams 
ar multifunkcionālu stūri - PL5/PL6/PL7/PLL/PLU/PLX un DYNAMIC salona apdari JB vai JD. Nav 
pieejama ar elektriski regulējamiem sēdekļiem PWA/PWC, ādas salona apdari 
PLA/PLB/PLC/PLD/PLE, pilnībā nolokāmu priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltni PKI, atlokāmiem 
galdiņiem 1U9. WBC - € 240 € 240 - 
Interjera izgaismojums kāju zonā priekšā un aizmugurē sēdošiem 6T2 - € 10   
AMBIENTE LIGHT pakotne - LED salona izgaismojums ar krāsu izvēli, interjera izgaismojums kāju 
zonā priekšā un aizmugurē sēdošiem PWZ - -   
Atlokāmi galdiņi aizmugurē sēdošajiem, integrēti priekšējo sēdekļu atzveltnēs. Nav iespējams ar 
pilnībā nolokāmu priekšējā blakussēdētāja atzveltni PKI 1U9 - € 60 € 60 - 
Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne. Nav iespējams ar DYNAMIC sporta paku 
WBC, atlokāmiem galdiņiem 1U9, elektriski regulējamiem sēdekļiem - PWA/PWC, sēdekļu ādas 
apdari - PLA/PLB/PLC/PLD/PLE/PLJ PKI - € 90 € 90 - 
Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40 3NZ  - - - 
Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40 un elkoņu balstu, ar tajā iebūvētiem 
dzērienu turētājiem un atveri garu priekšmetu pārvadāšanai 3NU -    
Atstarojošās vestes turētājs zem vadītāja sēdekļa. Nav pieejams ar elektrisko sēdekļu regulēšanu - 
PWA/PWC    - 
Lietussargs zem blakussēdētāja sēdekļa. Nav pieejams ar elektrisko sēdekļu regulēšanu PWA/PWC -    
Slēpju maiss aiz aizmugurējā sēdekļa elkoņu balsta 3X5 - € 110 € 110 € 110

Attālinātas aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšana funkcija no bagāžas nodalījuma UK3 - € 90 € 90  
Bagāžas stiprinājumi bagāžas nodalījuma labajā pusē. Nav pieejams ar CANTON audio sistēmu RA3 3N9 - € 10 - - 



Dubultā bagāžas nodalījuma grīda ar augstuma regulēšanas funkciju. Pieejama tikai Combi ar LED 
kabatas lukturīti 9E4 PK3 - € 150 € 150 € 150
Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs. Nav pieejams ar PKC/PKD SIMPLY 
CLEVER pakotnēm. PK6 € 40 € 40 € 40 € 40

Bagāžas nodalījumu atdalošs siets. Pieejams tikai Combi 3CX € 160 € 160 € 160 € 160
SIMPLY CLEVER pakotne - multimediju iekārtas turētājs viduskonsolē, planšetes turētājs 
aizmugurējiem pasažieriem, atkritumu tvertne priekšējās druvīs, divpusējs gumijas/tekstila bagāžas 
nodalījuma paklājs PK6. Pieejams ar brīvroku sistēmām - PT0/PT1/PT5/PT7. Nav pieejama ar dubulto 
bagāžas nodalījuma grīdu PK3, DYNAMIC sporta pakotni WBC. PKC € 70 € 70 € 70 € 60
SIMPLY CLEVER pakotne - brīvroku sistēmām, multimediju iekārtas turētājs viduskonsolē, planšetes 
turētājs aizmugurējiem pasažieriem, atkritumu tvertne priekšējās durvīs, divpusējs gumijas/tekstila 
bagāžas nodalījuma paklājs PK6. Pieejams ar brīvroku sistēmām - PT0/PT1/PT5/PT7. Nav pieejams ar 
DYNAMIC sporta paketi WBC un dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PK3 PKD - € 70 € 70 € 60
SIMPLY CLEVER pakotne -  automašīnām ar dubulto bagāžas nodalījuma grīdu - multimediju iekārtas 
turētājs viduskonsolē, planšetes turētājs aizmugurējiem pasažieriem, atkritumu tvertne priekšējās 
durvīs. Pieejams Combi ar dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PK3 PKF - € 50 € 50 € 40
SIMPLY CLEVER pakotne - brīvroku sistēmām automašīnām ar dubulto bagāžas nodalījuma grīdu - 
multimediju iekārtas turētājs viduskonsolē, planšetes turētājs aizmugurējiem pasažieriem, atkritumu 
tvertne priekšējās durvīs. Pieejams Combi ar dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PK3 un brīvroku 
sistēmām - PT0/PT1/PT5/PT7. Nav pieejams ar DYNAMIC sporta paketi WBC PKG - € 50 € 50 € 40
SUN&PACK pakotne - izvelkams saules sargs aizmugurējam logam, mantu siets zem pagāžas 
nodalījuma pārsega. Nav pieejams Combi PL1 € 140 € 140 € 140 € 140

Multifunkcionāla kabata zem bagāžas nodalījuma pārklāja. Pieejama tikai Combi PL3 € 50 € 50 € 50 € 50

Bagāžas stiprināšanas sietu sistēma bagāžas nodalījumā 6M3 € 50    
Briļļu turētājs griestos. Nav pieejams ar jumta lūku PH8/PH9 7N2 € 15    
230V rozete ar maksimālo jaudu 150W. Nav pieejama ar aizmugurējo pelnu trauku 9JB 9Z3 - € 90 € 90 € 90
2 USB pieslēgvietas aiz priekšējo sēdekļu elkoņu balsta. Pieejamas ar priekšējo un otrās sēdrindas 
ārējo sēdekļu apsildēm PW7, aizmugurējo pelnu trauku 9JB un 230V rozetēm 9Z3 PKR - € 50 € 50 € 50

Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs priekšā 9JD € 15 € 15 € 15 € 15
Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs priekšā un aizmugurē. Nav pieejams ar 230V 
rozeti 9Z3 9JB - € 25 € 25 € 25

Priekšējie saules sargi ar spogulīšiem     
Ledusskrāpis aiz degvielas bākas vāciņa     
START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju     
Izgaismots cimdu nodalījums -    
Regulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni 6E3 € 180    
Lasīšanas lampas priekšā sēdošajiem. No Ambition aprīkojuma līmeņa pieejamas arī aizmugurē 
sēdošajiem     
Uzlādējams LED kabatas lukturītis ar magnētu, integrēts bagāžas nodalījumā.  Pieejams tikai 
Combi 9E4 - € 25   
12V rozete viduskonsolē     

Audio un multimediju sistēmas 

8 skaļruņu audio sistēma RA2     
SWING radio - 6.5" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, SD karšu lasītājs, USB pieslēgvieta RAB   - - 
BOLERO radio - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, SD karšu lasītājs, USB pieslēgvieta. Pieejams ar 
brīvroku sistēmu - PT0/PT1/PT2/PT3 un SmartLink+ sistēmu 9WT RAC - -   
AMUNDSEN navigācijas sistēma - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, 2 SD karšu lasītāji, USB 
pieslēgvieta, SmartLink+ sistēma, WLAN, balss vadība, Eiropas valstu kartes. Pieejams ar brīvroku 
sistēmu - PT5/PT6 un Infotainment Online abonementu - YOU/YOX PNC - € 790 € 500 € 500
COLUMBUS navigācijas sistēma - 9.2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, DVD atskaņotājs, SmartLink+ 
sistēma, 2 SD karšu lasītāji, USB pieslēgvieta, SSD 64 GB cietais disks, WLAN, balss vadība, Eiropas 
valstu kartes. Pieejams ar brīvroku sistēmu - PT5/PT6/PT7/PT8 un Infotainment Online abonementu 
YOU/YOX PNE - € 1630 € 1250 € 1250

DAB - digitālā radio uztvērējs QV3 € 100 € 100 € 100 € 100
CANTON SOUND SYSTEM - audio sistēma ar 570W kopējo jaudu, 9 skaļruņiem, sabvūferi un 
digitālo ekvalaizeri. Pieejams ar radio vai navigācijas sistēmām - RAC/PNC/PNE RA3 - € 450 € 450  
MFA info sistēma 9S3  - - - 
MAXI DOT info sistēma 9S5 € 110  - - 
COLOUR MAXI DOT krāsaina info sistēma 9S6 - € 80   
Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX un WIRELESS CHARGING - nodrošina bezvadu 
savienojumu ar ārējo antenu un bezvadu telefona akumulatora lādēšanu. Nav pieejama ar navigācijas 
sistēmu PNC/PNE PT0 - € 390 € 270 € 270
Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX, WIRELESS CHARGING un balss vadību - nodrošina 
bezvadu savienojumu ar ārējo antenu un bezvadu telefona akumulatora lādēšanu. Pieejama ar 
BOLERO radio RAC PT1 - € 420 € 280 € 280

Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim. Nav pieejama ar navigācijas sistēmu PNC/PNE PT2 € 120 € 120   
Bluetooth® brīvroku sistēma ar balss vadību. Pieejama ar BOLERO radio RAC PT3 - € 140 € 20 € 20



Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX, WIRELESS CHARGING, balss vadību un WiFi - 
nodrošina bezvadu savienojumu ar ārējo antenu, bezvadu telefona akumulatora lādēšanu un bezvadu 
interneta tīklu. Pieejama ar navigācijas sistēmu PNC/PNE PT5 - € 460 € 340 € 340
Bluetooth® brīvroku sistēma ar WiFi - nodrošina bezvadu interneta tīklu. Pieejama ar navigācijas 
sistēmu PNC/PNE PT6 - € 190 € 70 € 70
Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX, WIRELESS CHARGING, balss vadību, WiFi un LTE, 
rSAP - nodrošina bezvadu savienojumu ar ārējo antenu, bezvadu telefona akumulatora lādēšanu un 
bezvadu interneta pieslēgumu no sistēmā ievietotas SIM kartes. Pieejama ar COLUMBUS navigācijas 
sistēmu PNE un Infotainment Online abonementu YOU/YOX PT7 - € 850 € 720 € 720
Bluetooth® brīvroku sistēma ar balss vadību, WiFi un LTE, rSAP - nodrošina bezvadu interneta 
pieslēgumu no sistēmā ievietotas SIM kartes. Pieejama ar COLUMBUS navigācijas sistēmu PNE un 
Infotainment Online abonementu YOU/YOX PT8 - € 580 € 450 € 450
SmartLink+ funkcija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, Android Auto, SmartGate viedierīču 
ekrāna satura dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā. Pieejama ar brīvroku sistēmu 
PT0/PT1/PT2/PT3 9WT € 160 € 160   
SmartLink+ funkcija un MEDIA COMMAND aplikācija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, 
Android Auto, SmartGate viedierīču ekrāna satura dublēšanas iespēju navigācijas sistēmas ekrānā. 
Nodrošina navigācijas sistēmas attālinātu vadību ar WiFi tīklam pieslēgtu viedierīci. Pieejama ar 
navigācijas sistēmu PNC/PNE 9WX - € 230 € 70 € 70

EMERGENCY CALL sistēma. Pieejama ar Infotainment Online abonementiem - YOU/YOX NZ4 € 0 € 0 € 0 € 0
INFOTAINMENT ONLINE 1 gada abonements - nodrošina piekļuvi izklaides un informatīviem 
pakalpojumiem. Pieejams ar navigācijas sistēmu PNC/PNE YOU - € 0 € 0 € 0
CARE CONNECT 3 gadu abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, 
automašīnas tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu 
nepieciešamības gadījumā. Pieejams ar EMERGENCY CALL sistēmu NZ4 YOK € 350 € 350 € 350 € 350
INFOTAINMENT ONLINE 1 gada un CARE CONNECT 3 gadu abonements. Pieejams ar navigācijas 
sistēmu PNC/PNE un EMERGENCY CALL sistēmu NZ4 YOX - € 350 € 350 € 350

Garantija 

Ražotāja garantija - 4 gadi ar 120 000 km nobraukuma ierobežojumu     

Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu EA9 € 390 € 390 € 390 € 390 

 standarta aprīkojums 
 pieejams kā papildaprīkojums 
 -  nav pieejams 

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. 
Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.



  
  1.2 TSI/63 kW 1.0 TSI/85 kW 1.4 TSI/110 kW 1.5 TSI/110 kW 1.8 TSI/132 kW 1.8 TSI/132 kW 

4x4 
1.6 TDI/66 kW 1.6 TDI/85 kW 2.0 TDI/110 kW 2.0 TDI/135 kW 

4x4 

DZINĒJS 

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu 

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu 

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu

Cilindri / Darba tilpums (cm3) 4 / 1197 3 / 999 4 / 1395 4 / 1495 4 / 1798 4 / 1798 4 / 1598 4 / 1598 4 / 1968 4 / 1968 

Maksimālā jauda (kW / min-1) 63/4300–5300 85/5000–5500 110/5000–6000 110/5000 132/5100–6200 132/4500–6200 66/2750–4600 85/3250–4000 110/3500–4000 135/3500–4000 

Maksimālais griezes moments (Nm / min-1) 160/1400–3500 200/2000–3500 250/1500–3500 250/1500–3500 250/1250–5000 250/1350–4500 230/1400–2750 250/1500–3200 340/1750–3000 380/1750–3250 

Emisijas norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 

Degviela Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela 

VEIKTSPĒJA 
Maksimālais ātrums (km/h) 181 203 (202) 219 220 231 229 186 203 (202) 218 (215) 228 

Ieskriešanās 0-100 km/h (s) 12.0 9.9 (10.0) 8.1 (8.2) 8.8 7.4 7.4 12.2 10.1 (10.2) 8.4 (8.5) 7.1 
Degvielas patēriņš (l/100km) 
- pilsētā 6.0–6.1 5.9–6.0 (5.6–5.7) 6.7 (6.0–6.1) 6.0-6.1 7.1 8.1 4.5–4.7 4.5–4.7 (4.1–4.2) 5.1–5.2 (5.2–5.3) 5.6 

- ārpus pilsētas 4.1–4.2 4.2 (4.2–4.3) 4.3–4.5 (4.2–4.4) 4.1-4.3 5.0 5.7 3.7–3.9 3.7–3.9 (3.7–3.8) 3.8–3.9 (4.1–4.2) 4.5 

- kombinētais 4.8–4.9 4.8–4.9 (4.7–4.8) 5.2–5.3 (4.9–5.0) 4.9-5.0 5.8 6.6 4.0–4.2 4.0–4.2 (3.9–4.0) 4.3–4.4 (4.5–4.6) 4.9 

CO2 izmeši (g/km) 113–115 109–112 (106–109) 120–123 (113–116) 112-114 133 153 105–109 105–109 (102–105) 112–116 (117–119) 129 

Apgriešanās diametrs (m) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 

TRANSMISIJA 
Piedziņas tips Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Pilnpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Pilnpiedziņa 

Sajūgs 
Hidraulisks viena 
diska  

Hidraulisks viena 
diska (Elektro-
hidraulisks daudz 
disku) 

Hidraulisks viena 
diska (Elektro-
hidraulisks daudz 
disku) 

Hidraulisks viena 
diska  

Elektro-hidraulisks 
daudz disku 

Elektro-hidraulisks 
daudz disku 

Hidraulisks viena 
diska 

Hidraulisks viena 
diska (Elektro-
hidraulisks daudz 
disku) 

Hidraulisks viena 
diska (Elektro-
hidraulisks daudz 
disku) 

Elektro-hidraulisks 
daudz disku 

Pārnesumkārba Manuāla 5 pakāpju 

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 
pakāpju DSG) 

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 
pakāpju DSG) Manuāla 6 pakāpju 

Automātiska 7 
pakāpju DSG 

Automātiska 6 
pakāpju DSG Manuāla 5 pakāpju 

Manuāla 5 pakāpju 
(Automātiska 7 
pakāpju DSG) 

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 
pakāpju DSG) 

Automātiska 6 
pakāpju DSG 

SVARS 
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju (kg) 1225 1225 (1247) 1255 (1269) 1270 1335 1428 1305 1305 (1320) 1332 (1352) 1463 

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu (kg) 625 625 625 625 585 585 625 625 625 585 

Pilnā masa 1775 1775 (1797) 1805 (1819) 1820 1845 1938 1855 1855 (1870) 1332 (1352) 1973 

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg) 610 610 (620) 620 (630) 630 660 710 640 650 660 (670) 730 

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg) 1100 1300 1500 1500 1600 1600 1400 1500 1600 1800 

Degvielas tvertnes tilpums (l) 50 50 50 50 50 55 50 50 50 55 

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA 

( ) dati versijai ar automātisko pārnesumkārbu   

Virsbūve 
Tips 5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi 
Aerodinamiskā pretestība CW 0.279–0.310, atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Šasija 
Priekšējā ass McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru 
Aizmugurējā ass Kombinētais torsiona tipa tilts/ 1.8 TSI; 4x4: daudzsviru piekare ar vērpes 

stabilizatoru 
Bremžu sistēma Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma 
- priekšējās bremzes Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu 
- aizmugurējās bremzes Disku bremzes 
Stūres iekārta Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju 
Riteņu diski 6.0J x 15"; 6.5J x 16", atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Riepas 195/65 R15; 205/55 R16, atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Ārējie izmēri 
Garums/platums (mm) 4670/1814 
Augstums (mm) 1461 
Garenbāze (mm) 2686; 2680, atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm) 1549; 1543/1549; 1540; 1542; 1534 , atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Klīrenss (mm) 141; 4x4: 138 
Salona izmēri 
Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm) 1454/1449 
Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm) 983/980 
Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l) 
Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu  
atzveltnēm - paceltām/nolaistām 

590/1580 

ŠKODA OCTAVIA  
TEHNISKIE DATI 



 
  1.2 TSI/63 kW 1.0 TSI/85 kW 1.4 TSI/110 kW 1.5 TSI/110 kW 1.8 TSI/132 kW 1.6 TDI/66 kW 1.6 TDI/85 kW 2.0 TDI/110 kW 

DZINĒJS 

Benzīna turbo dzinējs ar tiešo 
degvielas iesmidzināšanas 
sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar tiešo 
degvielas iesmidzināšanas 
sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar tiešo 
degvielas iesmidzināšanas 
sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar tiešo 
degvielas iesmidzināšanas 
sistēmu 

Benzīna turbo dzinējs ar tiešo 
degvielas iesmidzināšanas 
sistēmu 

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu 

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

Cilindri / Darba tilpums (cm3) 4 / 1197 3 / 999 4 / 1395 4 / 1495 4 / 1798 4 / 1598 4 / 1598 4 / 1968 

Maksimālā jauda (kW / min-1) 63/4300–5300 85/5000–5500 110/5000–6000 110/5000 132/5100–6200 66/2750–4600 85/3250–4000 110/3500–4000 

Maksimālais griezes moments (Nm / min-1) 160/1400–3500 200/2000–3500 250/1500–3500 250/1500–3500 250/1250–5000 230/1400–2750 250/1500–3200 340/1750–3000 

Emisijas norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 

Degviela Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela 

VEIKTSPĒJA 
Maksimālais ātrums (km/h) 178 201 (200) 216 220 229 183 201 (200) 216 (213) 

Ieskriešanās 0-100 km/h (s) 12.2 10.1 (10.2) 8.2 (8.3) 8.8 7.5 12.3 10.2 (10.3) 8.5 (8.6) 
Degvielas patēriņš (l/100km) 
- pilsētā 6.0–6.1 5.9–6.0 (5.6–5.7) 6.8 (6.2–6.3) 6.1-6.3 7.1 4.5–4.7 4.6–4.7 (4.1–4.2) 5.1–5.2 (5.2–5.3) 

- ārpus pilsētas 4.1–4.2 4.2 (4.2–4.3) 4.4–4.6 (4.3–4.5) 4.3-4.5 5.0 3.7–3.9 3.8–3.9 (3.7–3.8) 3.8–3.9 (4.1–4.2) 

- kombinētais 4.8–4.9 4.8–4.9 (4.7–4.8) 5.3–5.4 (5.0–5.1) 5.0-5.1 5.8 4.0–4.2 4.1–4.2 (3.9–4.0) 4.3–4.4 (4.5–4.6) 

CO2 izmeši (g/km) 113–115 109–112 (106–109) 123–125 (116–119) 114-116 133 105–109 106–109 (102–105) 112–114 (118–120) 

Apgriešanās diametrs (m) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 

TRANSMISIJA 
Piedziņas tips Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa 

Sajūgs Hidraulisks viena diska  

Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks daudz 
disku) 

Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks daudz 
disku) Hidraulisks viena diska  

Elektro-hidraulisks daudz 
disku Hidraulisks viena diska 

Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks daudz 
disku) 

Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks daudz 
disku) 

Pārnesumkārba Manuāla 5 pakāpju 

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG) 

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG) Manuāla 6 pakāpju 

Automātiska 7 pakāpju 
DSG Manuāla 5 pakāpju 

Manuāla 5 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG) 

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG) 

SVARS 
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju (kg) 1247 1247 (1269) 1277 (1291) 1292 1357 1327 1327 (1342) 1354 (1374) 

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu (kg) 645 645 645 645 585 645 645 645 

Pilnā masa 1817 1817 (1839) 1847 (1861) 1862 1867 1897 1897 (1912) 1924 (1944) 

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg) 620 620 (630) 630 (640) 640 670 650 660 670 (680) 

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg) 1100 1300 1500 1500 1600 1400 1500 1600 

Degvielas tvertnes tilpums (l) 50 50 50 50 50 50 50 50 

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA 

( ) dati versijai ar automātisko pārnesumkārbu  

Virsbūve 
Tips 5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi 
Aerodinamiskā pretestība CW 0.291–0.321, atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Šasija 
Priekšējā ass McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru 
Aizmugurējā ass Kombinētais torsiona tipa tilts/ 1.8 TSI; 4x4: daudzsviru piekare ar vērpes 

stabilizatoru 
Bremžu sistēma Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma 
- priekšējās bremzes Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu 
- aizmugurējās bremzes Disku bremzes 
Stūres iekārta Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju 
Riteņu diski 6.0J x 15"; 6.5J x 16", atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Riepas 195/65 R15; 205/55 R16, atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Ārējie izmēri 
Garums/platums (mm) 4667/1814 
Augstums (mm) 1465 
Garenbāze (mm) 2686; 2680, atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm) 1549; 1543/1549; 1540; 1542; 1534, atkarībā no izvēlētā dzinēja 
Klīrenss (mm) 141; 4x4: 138 
Salona izmēri 
Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm) 1454/1449 
Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm) 983/995 
Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l) 
Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu  
atzveltnēm - paceltām/nolaistām 

610/1740 

ŠKODA OCTAVIA COMBI  
TEHNISKIE DATI 


